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متعاقب تصووو ب "قانون احکام دائمی برنامه های توسووعه کشووور" و مفاد ماده  12آن مبنی بر تغییر سوواختار و اداره شووورای
گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و متناظر با آن تغییر ساختار و اداره شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی،
همچنین به منظور تنظیم چارچوب مدون و قابل اجرا برای پا ش شووووراهای اسوووتانی و بهبود کیفیت ارتبایاخ دبیرخانه های
متبوع آنها با دبیرخانه شورای گفت وگو و نیز حسب پیشنهاداخ در افتی از شوراهای استانی در راستای تسهیل فرا ند تشکیل
و اداره جلساخ شورا و گذشت  5سال از تصو ب دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلساخ شوراهای استانی گفتوگوی دولت و
بخش خصوصی ،بازنگری و اصالح ا ن دستورالعمل ضرورخ افته است .بر ا ن اساس"دستورالعمل اصالحی نحوه اداره جل ساخ
شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی" به ترتیب ز ر می باشد.
ترکیب اعضا
ماده  -1ترکیب اعضای شورای استان به شرح ذ ل است:
الف -دولت
 -1استاندار (رئیس شورای استانی)
 -2رئیس سازمان برنامه و بودجه استان
 -3مد ر کل اداره امور اقتصادی و دارا ی استان
 -4رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارخ استان
 -5مد ر کل اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان
 -6رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
 -7دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان
 -8باالتر ن مقام سازمانها ا دستگاهها ی که موضوع مربوط به آنها در دستورکار شورای استان قرار دارد.
تب صره -باالتر ن مقام سازمانها ا د ستگاهها ی که مو ضوع مربوط به آنها در د ستورکار شورای ا ستانی قرار میگیرد ،موظف
اسووت با دعوخ دبیرخانه ا ن شووورا ،در جلسووه شوورکت کند و حسووب مورد ،نما ندگان تام االختیار خود را به کارگروههای
کارشناسی دبیرخانه شورای استان معرفی و اعزام نما د.
ب – مجلس شورای اسالمی
حداکثر چهار نفر نما نده مجلس شوووورای اسوووالمی به تشوووخیا مجما نما ندگان اسوووتان و با اولو ت نما ندگان عضوووو
کمیسیونهای تخصصی و و ژه مجلس شورای اسالمی
ج -قوه قضائیه
 -1رئیس کل دادگستری استان ( ا معاون)
 -2دادستان مرکز استان
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د -تعاونی و خصوصی
 -1رئیس اتاق بازرگانی ،صنا ا ،معادن و کشاورزی مرکز استان ،به عنوان دبیر و سخنگوی شورای استان
تبصره -در استان ها ی که عالوه بر مرکز استان ،شهرستان ها نیز دارای اتاق بازرگانی ،صنا ا ،معادن و کشاورزی می باشند،
رؤسای اتاق های شهرستان ها ،میتوانند در جلساخ حضور ابند.
 -2ر یس اتاق تعاون استان
 -3رئیس اتاق اصناف مرکز استان
 -4هشت نفر از مد ران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی ا رؤسای تشکل های تعاونی و خصوصی مستقر در استان از
بخش ها و رشته های مختلف ،بنا به پیشنهاد مشترک رئیس اتاق بازرگانی ،صنا ا ،معادن و کشاورزی مرکز استان ،رئیس اتاق
تعاون استان و رئیس اتاق اصناف مرکز استان و تصو ب شورای استان
تبصره  -1شرا ط و معیارهای حاکم بر انتخاب مد ران عامل و روسای تشکل ها به شرح ز ر است:
 -1ا ن افراد به مدخ حداکثر کسال انتخاب میشوند.
 -2افراد منتخب با د در سطح ا ستان از وجهه صاحب نظری در امور اقت صادی و صالحیتهای علمی و حرفه ای نیز برخوردار
باشند.
 -3اعضای منتخب با ستی در سطح استان دارای حسن شهرخ بوده و از اعتبار اجتماعی و اخالق حرفه ای نیز برخوردار باشند.
تب صره  -2ع ضو ت هر ک از افراد مو ضوع تب صره  ،1حداکثر برای ک دوره متوالی د گر ،به ت صو ب شورای ا ستان ،بالمانا
است.
تبصره  -3عضو ت افرادی که در میان دوره انتخاب می شوند ،فقط تا پا ان همان دوره قابل اعتبار می باشد.
هـ -شهرداری و شوراها
 -1شهردار شهری که مرکز استان است.
 -2رئیس شورای اسالمی استان
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تشکیل جلسات
ماده -2جلساخ عادی شورای استان حداقل هر ماه ک بار تشکیل میگردد.
تبصره  -1تقو م زمانی تشکیل جلساخ شورای استان در اولین جلسه ابتدای سال به تصو ب شورای استان میرسد.
تب صره  -2جل ساخ د گر شورای ا ستانی ح سب درخوا ست سه نفر از اع ضای شورای ا ستان و موافقت رئیس آن شورا ت شکیل
خواهد شد ،لیکن ا نگونه جل ساخ صرفا به منظور ت سر ا ت صمیم گیری دربارة مو ضوعاخ مندرج در د ستور جل ساخ عادی ا
بررسی و اتخاذ تصمیم دربارة موضوعی است که ضرورخ و اولو ت آن به تأ ید رئیس شورای استانی رسیده و به صورخ خارج از
نوبت در دستورکار قرار گرفته باشد .در موارد تشکیل جلساخ فوق الذکر ،دبیرخانه شورای استان ,دعوتنامه جلسه را به همراه
سوابق و مستنداخ مربویه حداقل چهل و هشت ساعت قبل از برگزاری ،برای اعضاء ارسال مینما د.
ماده  -3جلساخ شورای استانی با حضور بیش از نصف اعضاء رسمیت می ابد.
ماده  -4هر ک از اعضای شورای استان شخصا با د در جلسه حضور ابد.
تب صره  -1در موارد خاص اع ضای شورا میتوانند -حداکثر سه جل سه در ک سال -نما نده خود را به جل سه اعزام نما ند.
نما نده مذکور منوط به ا ن که در ابتدای سال به شورا معرفی گردد در ا ن سه جل سه ،دارای حق رأی بوده و ح ضور وی در
نصابهای ذکر شده در ماده ( )2ا ن دستورالعمل موثر خواهد بود.
تب صره  -2گزارش ح ضور ا عدم ح ضور اع ضای شورای گفت و گوی دولت و بخش خ صو صی ا ستان ،هر سه ماه کبار ،توسط
دبیر شورا برای استاندار (رئیس شورا) ارسال می گردد.
اداره جلسات شورای استان و فرآیند طرح و تصویب پیشنهادها
ماده  -5رئیس شورای ا ستان جل ساخ شورا را اداره خواهد کرد .در صورخ عدم ح ضور رئیس شورای ا ستان ،دبیر شورای
استان ،اداره جلسه را بر عهده خواهد داشت.
ماده  -6هر ک از اع ضای شورای ا ستان و هم چنین فعاالن ا ت شکلهای اقت صادی ا ستان می توانند مو ضوعاتی را برای قرار
گرفتن در د ستور جل ساخ به دبیرخانة شورای ا ستان ارجاع نما ند .دبیر شورا موظف ا ست مو ضوعاخ پی شنهادی را به ان ضمام
گزارش دبیرخانه بررسی نموده و حسب اولو ت در دستور کار شورا قراردهد.
ماده  -7رئیس و اع ضای شورای ا ستانی می توانند جمعا به مدخ بی ست دقیقه و در فر صتی که رئیس تعیین میکند درباره
مسائل مهم روز که مرتبط با مأمور ت شورای استان باشد ،مطالبی را بیان نما ند.
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ماده  -8اولو ت اظهار نظر در خ صوص مو ضوعاخ مندرج در د ستور جل سه شورای ا ستان با اع ضا ی ا ست که قبال نظر کتبی
خود را در مورد آن موضوع ،به دبیرخانه شورای استان ارسال نموده اند ،لیکن سا ر اعضا نیز میتوانند در چارچوب وقت پیش
بینی شده ،اظهار نظر نما ند.
ماده  -9با رعا ت حکم ماده ( )6ا ن دستورالعمل ،صرفا موضوعاتی در دستور جلساخ قرار میگیرند که قبال به دبیرخانه ارجاع
شده و برر سیهای کار شنا سی تو سط دبیرخانه شورای ا ستان در مورد آنها صورخ گرفته با شد .مو ضوعاخ مختلف ،به ترتیب
مندرج در دستور جلسه ،در شورای استان مطرح و مورد گفتوگو قرار میگیرد.
ماده  -10هرگاه موضوع مورد گفتوگو ،بنا به تشخیا اعضای شورای استان نیازمند رسیدگی و مداقه بیشتر باشد ،مراتب به
کارگروه و ژه ای ارجاع می شود .چنانچه بررسی موضوع مورد رسیدگی به تفاهم منجر شود ،به عنوان تصمیم شورای استان و
برای اجراء به مراجا ذ ربط ا ستان منعکس می شود و در صورتیکه مراتب به تفاهم منجر ن شود ،رای اکثر ت به عنوان ت صمیم
شورای استان به مراجا مربویه انعکاس می ابد.
تب صره  -1مرجا ارا ه پیشوونهاد ،رئیس اتاق بازرگانی ،صوونا ا ،معادن و کشوواورزی مرکز اسووتان ا رئیس اتاق تعاون اسووتان ا
رئیس اتاق ا صناف مرکز ا ستان (ح سب ارتباط مو ضوعی) ،ع ضو ثابت کارگروههای و ژه مو ضوع ا ن ماده خواهند بود و سا ر
اعضای کارگروه مطابق ترتیباخ ا ن ماده توسط شورای استانی تعیین میشوند.
تبصره  -2سقف رسیدگی موضوعاخ در کارگروههای و ژه  7روز تعیین میشود و حداکثر برای  7روز د گر قابل تمد د است.
ماده  -11اتخاذ تصوومیم در مورد کفا ت مذاکراخ پیرامون موضوووعی خاص ،تعلیق ا حذف موضوووع و اعاده آن به دبیرخانه،
مستلزم درخواست سه نفر از اعضای حاضر و موافقت اکثر ت حاضران میباشد.
ماده  -12در صورتی که مو ضوعی نیازمند اتخاذ ت صمیم شورا با شد ،رأی اکثر ت حا ضران مالک ت صمیم میبا شد و در صورخ
مساوی بودن آرا در تصمیماخ شورا ،اکثر ت با رأی رئیس جلسه احراز میشود.
وظایف شورای استان
ماده  -13وظا ف شورای استانی به شرح ذ ل میباشد:
الف -برر سی و پی شنهاد مو ضوعاخ با ابعاد ملی و فراگیر .مو ضوعاخ با ابعاد ملی و فراگیر ،شامل مو ضوعاتی ا ست که اثراخ و
پیامدهای آنها بر ت صمیمگیریها و سیا ستگذاریهای تو سعه ای و اقت صادی اثرگذار با شد و ا سیطره تحت اثر آنها از ابعاد
مختلف همچون بعد جغرافیا ی ،ت شکلی ،فعالیتی و صنفی و موارد م شابه ،گ سترده بوده و ا شخاص و فعالیت های قابل توجهی
را تحت تاثیر قرار دهند.
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ب -برر سی پی شنهادهای مربوط به ا صالح ،حذف ا و ضا مقرراخ ،اعم از آ ین نامه ،بخ شنامه ،د ستورالعمل ،شیوه نامه ا رو ه
اجرا ی به منظور بهبود محیط کسب و کار استان و کشور
پ -ا ستماع نظراخ و پی شنهادهای نما ندگان ا صناف ا ت شکلهای اقت صادی ا ستانی با ح ضور باالتر ن مقام صنف ا ت شکل
مربویه در استان
خ -پا ش اجرای کامل و صحیح قوانین و مقرراخ و نیز برر سی پی شنهاداخ در زمینه ا صالح و تکمیل یرحها و لوا ح قانونی با
هدف بهبود محیط کسب و کار در استان و کشور
ث -یرح و بررسی خواستهها ،پیشنهادها و تذکراخ متقابل مسؤوالن دستگاهای اجرا ی و نما ندگان تشکلهای بخش تعاونی و
خصوصی استان به منظور اقناع و تفاهم درباره خواستههای مذکور
ج -برر سی و تا ید پی شنهاد به منظور ارتقاء فرهنگ اقت صادی ،اخالق ک سب و کار و مهارتهای شغلی و کارآفر نی در ا ستان و
ارائه آن به دستگاهای اجرا ی استان
چ -بررسوووی گزارش اتاقهای بازرگانی و تعاون اسوووتان درباره امتیازاخ موجود در قوانین و مقرراخ و رو هها برای بنگاههای با
مالکیت غیر از بخشهای خصوصی و تعاونی استان
ح -بررسی و تا ید پیشنهاداخ در مورد قراردادهای دستگاههای اجرا ی استان با فعاالن اقتصادی بخشهای خصوصی و تعاونی
استان به منظور ا جاد تراضی و منا تحمیل شرا ط ناعادالنه به یرف مقابل در قراردادها
خ -زمینه سازی برای شناسا ی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیاخ باهمکاری تشکلهای اقتصادی مستقر در استان به
منظور در افت مالیاخ از فعاالن اقتصادی استان و گسترش پا ه مالیاتی
د -تعیین و اعالم ایالعاخ آماری مورد نیاز برای فعاالن اقت صادی ا ستان مو ضوع ماده ( )6قانون بهبود م ستمر محیط ک سب و
کار ،با قید روزآمد سازی مستمر در پا گاه ایالعاخ آماری خود
ذ -تعیین مصاد ق امتیازاخ تخصیا افته به بخشهای تعاونی و خصوصی استان موضوع مواد ( )22و ( )27قانون بهبود مستمر
محیط کسب و کار
دبیرخانه شورای استان و وظایف آن
ماده  -14دبیرخانه شورای ا ستان ز ر نظر رئیس اتاق بازرگانی ،صنا ا ،معادن و ک شاورزی مرکز ا ستان ت شکیل می شود و
وظا ف ز ر را بر عهده دارد:
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الف -ا ستقرار سامانههای نظرخواهی و نظر سنجی از ذ نفعان ا ستان ،با تاکید بر ت شکلهای اقت صادی و ار سال درخوا ستها و
پیشنهادها ،به دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
ب -تهیه و گردآوری ایالعاخ آماری تعیین شده تو سط شورای ا ستان ،مو ضوع بند (د) ماده  13ا ن د ستورالعمل و یراحی و
استقرار سامانه ا پا گاه ایالعاخ آماری استان به منظور انتشار ایالعاخ مذکور
تب صره -ایالعاخ آماری مورد نیاز برای فعاالن اقتصووادی ،با د قبل از اسووتقرار در سووامانه ا پا گاه ایالعاخ آماری اسووتان ،به
تا ید مرکز آمار ا ران برسد.
پ -تنظیم نمودار سووازمانی ،یراحی و اسووتقرار فرا ندهای مطالعاتی و اجرا ی و تدو ن برنامه آموزشووی به منظور ارتقای توان
کارشناسی ،در دبیرخانه
خ – تهیه و تنظیم گزارش کار شنا سی با بهرهگیری از توان کار شنا سی دبیرخانه در برر سی مو ضوعاخ جهت یرح در جل سه
شورا
ث -ا ستفاده از امکاناخ و توان کار شنا سی و تخ ص صی سازمانهای متبوع اع ضای شورای ا ستان با م شارکت کار شنا سان و
متخصصان آن سازمانها در فرا ند نها ی سازی پیشنهاداخ از یر ق برگزاری جلساخ مصاحبه ا کارگروه کارشناسی
ج -ار سال مو ضوعاخ با ابعاد ملی و فراگیر مو ضوع بندهای الف و ب ماده  13ا ن د ستورالعمل ،من ضم به گزارش کار شنا سی و
م ستنداخ مربویه ،جهت برر سی و ت صمیمگیری به دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خ صو صی مطابق فرم پیو ست
شماره ( )1و پیگیری نتیجه
تبصره -گزارشی از وضعیت مصوباخ و موضوعاخ ملی و فراگیر ارسال شده از سوی شوراهای استانی ،هر سه ماه کبار ،توسط
دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تنظیم و به شوراهای استانی ارسال می گردد.
چ -ارسوال گزارشهای کارشوناسوی تهیه شوده در حوزههای موضووعاخ برشومرده ذ ل بندهای خ ،ج ،چ ،ح و ذ ،ماده  13ا ن
دستورالعمل به همراه مستنداخ مربویه به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطابق فرم پیوست شماره ()1
ح -تنظیم تقو م زمانی ت شکیل جل ساخ شورای ا ستان مطابق مو ضوع ماده  2ا ن د ستورالعمل به منظور یرح و ت صو ب در
اولین جلسه ابتدای سال و ارسال ک نسخه از تقو م مصوب شورا ،به دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
خ -ار سال دعوتنامه م شتمل بر د ستور جل سه ،برای اع ضاء و دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خ صو صی ،حداقل ک
هفته پیش از برگزاری جلسه
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شورای وگتفگی دولت و بخش خصوصی
دستورالعمل اصالحی نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
(موضوع تبصره ماده  13قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب )1390/11/16
تهیهکننده :دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تاریخ بازنگری :خرداد 96
د -تنظیم صورخجلسه و مصوباخ شورا و ارسال آن برای اعضاء و دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مطابق
فرم پیوست شماره ( )2حداکثر  10روز پس از برگزاری جلسه
ذ -ارسال مصوباخ شورای استان به مراجا ذ ربط استان و پیگیری اجرای آنها
تب صره -دبیرخانه شورای ا ستان موظف ا ست ن سخه ای از م صوباخ شورای ا ستان را به شورای برنامه ر زی و تو سعه ا ستان
جهت ایالع ارسال نما د.
ر -ارسال نتا ج پیگیری مصوباخ شورای استان به دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
ز -تنظیم گزارشهای فصلی از عملکرد شورای استان و دبیرخانه متبوع ،به منظور یرح در جلسه شورا و ارسال آن به دبیرخانه
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی.گزارشهای مذکور با د مطابق فرم پیوست شماره ( )3تکمیل و ارسال گردد.
تصویب و اصالح دستورالعمل
ماده  -15ا ن دستورالعمل مشتمل بر  15ماده و  14تبصره میباشد و از تار خ ابالغ الزم االجراء است .هرگونه اصالح و تغییر
در آن منوط به اعالن پیشنهاداخ به دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و تصو ب و ابالغ بعدی است.
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